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Poprawka 1
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze ogromne trudności 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich oraz rozumiejąc potrzebę 
uwzględnienia tego faktu w budżecie Unii;

A. pamiętając o sytuacji finansów 
publicznych na poziomie państw 
członkowskich oraz mając na uwadze fakt, 
że budżet Unii stanowi m.in. idealny 
instrument mogący działać jako 
katalizator inwestycji, które należy 
zwiększać w czasach kryzysu;

Or. en

Poprawka 2
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze ogromne trudności 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich oraz rozumiejąc potrzebę 
uwzględnienia tego faktu w budżecie Unii;

A. mając na uwadze ogromne trudności 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich zauważa, że budżet Unii 
dostarcza funduszy na inwestycje i 
pobudza wzrost;

Or. en

Poprawka 3
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na 1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na 
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specjalny budżet na wybory; wzywa do 
organizacji skierowanej do obywateli 
kampanii informacyjnej dotyczącej ich 
praw wyborczych i zwracającej uwagę na 
wpływ UE na ich codzienne życie; 
podkreśla potrzebę zakomunikowania tego 
we wszystkich językach urzędowych Unii;

specjalny budżet na wybory; wzywa do 
organizacji skierowanej do obywateli 
kampanii informacyjnej dotyczącej ich 
praw wyborczych;

Or. en

Poprawka 4
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na
specjalny budżet na wybory; wzywa do 
organizacji skierowanej do obywateli 
kampanii informacyjnej dotyczącej ich 
praw wyborczych i zwracającej uwagę na
wpływ UE na ich codzienne życie;
podkreśla potrzebę zakomunikowania tego 
we wszystkich językach urzędowych Unii;

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na
specjalną linię budżetową poświęconą 
informowaniu o wyborach europejskich;
wzywa do organizacji skierowanej do 
obywateli kampanii informacyjnej 
dotyczącej ich praw wyborczych i wpływu 
Unii na ich codzienne życie oraz roli 
Parlamentu Europejskiego jako instytucji, 
która reprezentuje ich bezpośrednio na 
szczeblu europejskim; podkreśla potrzebę 
zakomunikowania tego we wszystkich 
językach urzędowych Unii;

Or. en

Poprawka 5
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na
specjalny budżet na wybory; wzywa do 
organizacji skierowanej do obywateli 

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na
spójne podejście budżetowe do wyborów;
wzywa do organizacji skierowanej do 
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kampanii informacyjnej dotyczącej ich 
praw wyborczych i zwracającej uwagę na 
wpływ UE na ich codzienne życie;
podkreśla potrzebę zakomunikowania tego 
we wszystkich językach urzędowych Unii;

obywateli kampanii informacyjnej 
dotyczącej ich praw wyborczych i 
zwracającej uwagę na wpływ Unii na ich 
codzienne życie; podkreśla potrzebę 
zakomunikowania tego we wszystkich 
językach urzędowych Unii;

Or. en

Poprawka 6
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że rok wyborczy 2014 ma 
szczególne znaczenie, jeśli chodzi o 
komunikację, i że w związku z tym środki 
przydzielone na program  „Partnerski 
proces komunikowania na temat Europy” 
powinny być co najmniej takie same jak w 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 7
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rok 2013 jest 
Europejskim Rokiem Obywateli i domaga 
się szczegółowej oceny wyników tej 
inicjatywy skupiającej się na
kwalifikowanych wynikach 
przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że rok 2013 jest 
Europejskim Rokiem Obywateli i domaga 
się oceny wyników tej inicjatywy 
skupiającej się na wynikach 
przedsięwzięcia;

Or. en
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Poprawka 8
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie, że na rok 2013 
jako Europejski Rok Obywateli nie 
przyznano dodatkowych środków z 
budżetu Unii; uważa, że w dobie kryzysu 
Unia powinna dołożyć starań, by 
zwiększyć zaufanie obywateli i umieścić 
ich w centrum zainteresowania w celu 
opracowania nowych strategii 
politycznych;

Or. en

Poprawka 9
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się również oceny strategii 
komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 
2009 r.;

3. domaga się oceny strategii 
komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 
2009 r. i podkreśla potrzebę dokonania 
podobnej oceny wyborów w 2014 r.;

Or. en

Poprawka 10
Søren Bo Søndergaard

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że rejestr służący przejrzystości 
to istotne narzędzie mające na celu 
ochronę interesów obywateli; wzywa 
zatem do oceny przydziału środków na 
wspólny sekretariat rejestru służącego 
przejrzystości; uważa, że sekretariat 
potrzebuje wystarczających środków, by 
wypełniać swój mandat w konstruktywny 
sposób;

Or. en

Poprawka 11
Gerald Häfner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad dalszymi problemami 
związanymi z europejską inicjatywą 
obywatelską i podkreśla potrzebę 
priorytetowego potraktowania w budżecie 
nie tylko samej inicjatywy, ale także 
dotyczących jej działań komunikacyjnych; 
zwraca uwagę na ogromne trudności 
logistyczne oraz konieczność ich 
rozwiązania w celu poprawy popularności i 
wiarygodności europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

4. ubolewa nad dalszymi problemami 
związanymi z europejską inicjatywą 
obywatelską i podkreśla potrzebę 
priorytetowego potraktowania w budżecie 
nie tylko samej inicjatywy, ale także 
komunikacji, administracji i wsparcia ze 
strony Komisji; zwraca uwagę na ogromne 
trudności logistyczne oraz konieczność ich 
rozwiązania w celu poprawy popularności i 
wiarygodności europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 12
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej i 
uznaje za niedemokratyczne wszelkie 
próby dyskryminacji ekonomicznej tych
partii;

5. potępia wszelkie próby dyskryminacji 
ekonomicznej europejskich partii
politycznych, uznając je za 
niedemokratyczne;

Or. en

Poprawka 13
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej i 
uznaje za niedemokratyczne wszelkie 
próby dyskryminacji ekonomicznej tych 
partii;

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 14
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej i
uznaje za niedemokratyczne wszelkie 
próby dyskryminacji ekonomicznej tych 
partii;

5. podkreśla znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej;
wzywa do zwiększenia ich roli w 
europejskim życiu politycznym, przez 
zapewnienie odpowiedniego i
sprawiedliwego finansowania;

Or. en
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Poprawka 15
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej i 
uznaje za niedemokratyczne wszelkie 
próby dyskryminacji ekonomicznej tych 
partii;

5. uznaje znaczenie europejskich partii 
politycznych dla demokracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 16
Anneli Jäätteenmäki

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że otwartość musi być 
mającym ogólne zastosowanie terminem 
kluczowym w procesie opracowywania 
budżetów wszystkich instytucji UE; 
ubolewa, że nadal nie udało się osiągnąć 
porozumienia w sprawie pełnej 
przejrzystości;

6. jest zdania, że otwartość musi być 
mającym ogólne zastosowanie terminem 
kluczowym w procesie opracowywania 
budżetów wszystkich instytucji UE, 
ponieważ obywatele mają prawo wiedzieć, 
jak są wykorzystywane środki publiczne; 
ubolewa, że nadal nie udało się osiągnąć 
porozumienia w sprawie pełnej 
przejrzystości;

Or. fi

Poprawka 17
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz UE w czasach oszczędności 
budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy; dlatego też zatwierdza propozycje 
dotyczące obniżenia wydatków na 
wynagrodzenia urzędników UE 
zaproponowane przez Radę.

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Gerald Häfner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz UE w czasach oszczędności 
budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy; dlatego też zatwierdza propozycje 
dotyczące obniżenia wydatków na 
wynagrodzenia urzędników UE 
zaproponowane przez Radę.

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz Unii w czasach oszczędności 
budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy; podkreśla jednocześnie, że wraz z 
poszerzającym się zakresem kompetencji i 
wzrostem odpowiedzialności Unia 
potrzebuje własnych środków i własnych 
zasobów budżetowych.

Or. en

Poprawka 19
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz UE w czasach oszczędności 

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz Unii w czasach oszczędności 
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budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy; dlatego też zatwierdza propozycje 
dotyczące obniżenia wydatków na
wynagrodzenia urzędników UE 
zaproponowane przez Radę.

budżetowych powinny być racjonalne i 
gruntownie analizowane z myślą o 
znalezieniu oszczędności, nie zagrażając  
jednak skutecznemu realizowaniu przez 
instytucjeUnii zadań, które im powierzono 
i których realizacji się od nich oczekuje .

Or. en

Poprawka 20
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz UE w czasach oszczędności 
budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy; dlatego też zatwierdza propozycje 
dotyczące obniżenia wydatków na 
wynagrodzenia urzędników UE 
zaproponowane przez Radę.

7. podkreśla, że koszty administracyjne 
wewnątrz Unii w czasach oszczędności 
budżetowych muszą odzwierciedlać 
rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele 
Europy.

Or. en

Poprawka 21
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wyraża przekonanie, iż wydatki własne 
Parlamentu Europejskiego na 
finansowanie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego powinny być 
ukierunkowane na rolę mediów 
społecznościowych w angażowaniu 
obywateli w udział w kampanii oraz w 
debatę na jej temat;
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Or. en

Poprawka 22
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(2) w następstwie wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony, które zaowocowało 
zwiększeniem kompetencji Unii, zadania i 
wyzwania stojące przed Unią wymagają 
odpowiedniego finansowania.

Or. en


